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Canvis en els criteris del PIIC complet  

 
 

 
En els pacients considerats pacients crònics complexos (PCC) o del model d’atenció a la cronicitat 
avançada (MACA), el Pla d’intervenció individualitzat compartit (PIIC) ha de tenir uns caràcters 
mínims per considerar que és un registre correcte. L’ECAP mostra un missatge si el PIIC és 
complet (en color negre) o incomplet (en color vermell) i una icona d’informació on s’expliquen els 
criteris. 

Per saber-ne més:  
 

Els criteris per determinar si el PIIC és complet són diferents depenent de si el pacient és PCC 

o MACA: 

 

- Pacient PCC: El PIIC és complet quan es compleixen dos punts: 

 

 A l’apartat ‘Recomanacions en cas de crisi o descompensació: recomanacions 

específiques’ s’ha d’haver seleccionat la resposta assistencial de la llista 

desplegable, o bé s’hi ha d’haver inclòs almenys un problema de salut i 

seleccionat una opció del desplegable ‘Valoració’. 

 La suma de caràcters dels apartats ‘Recomanacions en cas de crisi o 

descompensació’ (‘Recomanacions específiques’, ‘Recomanacions genèriques i 

altra informació’) ha de ser igual o superior a 25 caràcters (incloent-hi els 

espais). 
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- Pacient MACA: Cal complir els mateixos criteris que en el cas del PCC i, a més a més, 

aquest requisit: 

 La suma dels caràcters dels textos dels apartats ‘Planificació de decisions 

anticipades’ i ‘Recomanacions en cas de crisi o descompensació genèriques’ ha 

de ser de 100 caràcters com a mínim (incloent-hi els espais). 

 

Per facilitar la tasca del professional, quan s’accedeixi al PIIC, el Programa donarà 

informació sobre si el pacient és PCC o MACA, el PIIC és complet o incomplet, i també 

mostrarà una icona d’informació. Quan es cliqui a la icona es desplegarà una finestra amb 

l’explicació dels criteris anteriors. 

Els diversos missatges que s’hi mostraran seran els següents:  

 PIIC complet (PCC) 

 PIIC complet (MACA) 

 PIIC incomplet (PCC) 

 PIIC incomplet (MACA) 

Només en els dos casos en què el PIIC sigui incomplet el missatge es mostrarà en color 

vermell. En cas contrari, sortirà en color negre. 

La marca de PIIC complet/incomplet també es transmet a l’HC3.  


